REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Damme Golf & Country Club
ARTIKEL 1 – CVBA Ter Wyndt
De organisatie en het beheer van de Golf gebeuren onder het uitsluitend gezag en de volledige
verantwoordelijkheid van de CVBA Ter Wyndt en haar Raad van Bestuur.
ARTIKEL 2 – VZW Damme Golf & Country Club
De organisatie van sportactiviteiten wordt door de CVBA Ter Wyndt voor een onbeperkte duur
aan de VZW Damme Golf & Country Club en haar captains toevertrouwd. Deze delegatie kan te
allen tijde door eenvoudige beslissingen van de Raad van Bestuur van de CVBA Ter Wyndt
gewijzigd, beperkt of ingetrokken worden.
ARTIKEL 3 - LEDEN
3.1. De voorwaarden, waaraan een persoon dient te voldoen om aandeelhouder B te zijn, zijn
vastgesteld in de statuten van CVBA Ter Wyndt.
De voorwaarden, waaraan een persoon dient te voldoen om werkend/toegetreden lid te zijn, zijn
vastgesteld in de statuten van de VZW Damme Golf & Country Club.
3.2. Alle leden-aandeelhouders B van de CVBA Ter Wyndt en alle andere leden van Damme
Golf & Country Club zijn verplicht ingeschreven te zijn hetzij als spelend hetzij als niet-spelendlid en in functie daarvan hun jaarlijkse cotisatie als spelend, niet-spelend lid te betalen.
ARTIKEL 4 – SPELENDE & NIET SPELENDE LEDEN
4.1. Om als spelend lid aanvaardt te worden, dienen de kandidaten vooreerst een
toetredingsaanvraag in te vullen met vermelding van twee peters en/of meters. Peters en/of
meters zijn leden van de club (hcp lager dan 36), geen lid van de Raad van de Bestuur, geen
eigen familieleden en mogen geen koppel zijn.
4.2. Bij bovenvermelde toetredingsaanvraag wordt door de kandidaten beslist voor welk
lidmaatschap er gekozen wordt.
4.3. De leden, afhankelijk van het gekozen lidmaatschap, die wensen afwezig te blijven
gedurende één of meerdere volledige kalenderjaren kunnen lid blijven van de club als nietspelend lid mits toelating van de Raad van Bestuur en op voorwaarde ze hun aanvraag
schriftelijk hebben ingediend voor de eerste november van ieder kalenderjaar en dat ze hun
cotisatie als niet-spelend lid hebben betaald.
4.4. De niet-spelende leden kunnen enkel de infrastructuur van het clubhuis gebruiken. Ze
kunnen geen toegang hebben tot de sportieve infrastructuur van de club.
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4.5. De niet-spelende leden dienen het statuut van spelend lid aan te vragen aan de Raad van
Bestuur die zijn toestemming dient te geven.
ARTIKEL 5 - LIDGELDEN
5.1. De Raad van Bestuur zal ieder jaar de cotisatie van alle leden en categorieën bepalen.
5.2. De cotisatie is contant betaalbaar voor 01 januari van elk jaar. Ze is van rechtswege,
automatisch en zonder ingebrekestelling verschuldigd. De niet betaling wordt aanzien als een
zware fout welke automatisch aanleiding geeft tot schorsing en die uitsluiting met zich kan
meebrengen.
5.3. Deze cotisatie is verschuldigd voor gans het jaar en deze zijn onder geen enkel beding
terugbetaalbaar, zelfs niet gedeeltelijk, derwijze dat de leden zich dienen te verzekeren voor het
geval zij fysiek en/of mentaal niet meer in staat zouden zijn om te spelen. De Damme Golf &
Country Club zal niet overgaan tot terugbetaling van de cotisatie indien een lid fysiek en/of
mentaal niet meer in staat is om te spelen.
5.4. Wijzigingen dienen schriftelijk en voor 1 november van elk jaar aan het secretariaat
aangevraagd te worden.
ARTIKEL 6 – ONTSLAG
6.1. Een lid dat zijn ontslag heeft gegeven of ontslagen werd kan bij een nieuwe aanvraag, geen
beroep doen op het feit dat hij vroeger lid was.
ARTIKEL 7 - BEZOEKERS
7.1. Worden als bezoekers toegelaten tot de club, de leden van andere golfclubs aangesloten bij
hun federatie alsmede de personen die vergezeld zijn van een lid van de D.G.C.C.
7.2. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht, op ieder ogenblik, de toegang tot de club te
weigeren aan de bezoekers.
De bezoekers zullen enkel kunnen spelen na afspraak met het secretariaat. De bezoekers zijn
verplicht onmiddellijk bij hun aankomst zich aan te melden bij het secretariaat waar ze hun fees
of bezoekrechten betalen. De bezoekers die hun greenfee niet vrijwillig betaald hebben zijn
verplicht een éénmalig bezoekrecht van 250 € te voldoen, welk bedrag jaarlijks geïndexeerd
wordt op 1 januari van elk jaar en dit volgens de volgende formule:
250,00 € x nieuwe gezondheidsindex maand december voor het jaar van aanpassing
Gezondheidsindex maand december 2017
Bovendien zullen zij onmiddellijk uit de Club worden verwijderd.
7.3. De gastheer en -vrouw zijn verantwoordelijk voor hun gasten en gehouden
voorafgaandelijk hun genodigden voor te stellen aan het secretariaat waar de formaliteiten als
bezoekers dienen vervuld te worden.
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7.4. De greenfee en bezoekrecht worden bepaald door de Raad van Bestuur. De bezoeker zal als
bewijs van betaling op ieder ogenblik zijn betalingsbewijs moeten kunnen voorleggen.
7.5. De Raad van Bestuur of (de gedelegeerd bestuurder of zijn aangestelde) zal ten alle tijde
afwijkingen kunnen toestaan op bovenvermelde reglementering.
7.6. De spelende leden van de club, afhankelijk van het gekozen lidmaatschap, mogen een
maximum aantal spelers per jaar uitnodigen. Deze genodigden zullen van een korting van 50%
op de heersende greenfee genieten. Afspraken betreffende dit uitnodigen wordt bij aanvang van
het lidmaatschap besproken.
ARTIKEL 8 - ETIQUETTE EN GEDRAG IN DE GOLFCLUB
8.1. Alle leden en bezoekers worden verondersteld de elementaire regels van beleefdheid,
hoffelijkheid en etiquette na te leven, hetgeen onder meer ook inhoudt dat de wagens dienen
geplaatst te worden op de daartoe voorziene parkeerplaatsen.
8.2. Het is aan de leden en bezoekers verboden in de lokalen van het clubhuis bijeenkomsten te
organiseren welke politieke of andere kwesties vreemd aan de golfsport tot onderwerp hebben
en welke kunnen aanleiding geven tot conflicten. Het is bovendien verboden zelf wedstrijden te
organiseren hetzij er aan deel te nemen, welke niet vooraf werden vergund door de Raad van
Bestuur. In de schoot van de club is elke bijeenkomst, manifestatie of discussie van politieke,
confessionele of taalkundige aard ten strengst verboden. Alle handelspraktijken in clubverband
zijn ten strengste verboden, tenzij mits voorafgaandelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur.
8.3. De leden en bezoekers zullen geen zaken welke toebehoren aan de club meenemen noch
vernielen zoals bv. de ballen op de driving range, oefenclubs, handdoeken, e.d.m.
8.4. Alle middelen van mobiele telecommunicatie kunnen enkel op een discrete en, voor
omstaanders, niet storende manier op de sportinfrastructuur worden gebruikt, tenzij voor het
Bestuur en personeel van de Club.
8.5. De Raad van Bestuur stelt de voorwaarden vast waaraan een lid of bezoeker moet voldoen
om op de verschillende golfcourses toegelaten te zijn (golfvaardigheidsattest, maximum handicap etc...)
De gedelegeerd-bestuurder of zijn aangestelde heeft het recht het spel te verbieden wanneer de
staat van terreinen deze maatregel opdringen of wanneer de omvang van bepaalde wedstrijden
dit vereist.
8.6. De regels van het golfspelen en de etiquette zoals zij uitgevaardigd en eventueel gewijzigd
zijn of worden door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews in Schotland, zijn verplichtend toe te passen op de terreinen/ volledige infrastructuur van de club, behoudens lokale
afwijkingen welke beslist zijn door het Sportcomité.
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8.7. Het is verboden dieren mede te brengen naar de club, met uitzondering van honden die
enkel aan de leiband worden toegelaten en niet tijdens wedstrijden. In het clubhouse zijn dieren
verboden tenzij met een leiband enkel op het terras.
8.8. Elke speler moet over een eigen golftas beschikken op de golf course.
8.9. De Raad van Bestuur stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van het caddy house, het
gebruik van golfcars en trolleys en de afname van energie voor golfcars en trolleys.
Golfcars zijn enkel toegelaten met toestemming van de gedelegeerd-bestuurder of zijn
aangestelde.
8.10. De Raad van Bestuur of de gedelegeerd bestuurder of de aangestelde kan de voorschriften
qua kledij vastleggen voor de verschillende faciliteiten van de club en heeft eveneens de
bevoegdheid om te beslissen of de kledij gepast is of niet.
8.11. Een speler die vermoedelijk binnen de prijzen valt, dient in aangepaste kledij op de
prijsuitreiking aanwezig te zijn. In geval van onmogelijkheid dient hij zich op straffe van
sanctie voorafgaand te verontschuldigen bij de captain en schriftelijk bij het secretariaat.
ARTIKEL 9 - HET SPORTCOMITE
9.1. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de Captain. De Raad van Bestuur en de Captain
benoemen en ontslaan in onderling overleg het Sportcomité.
9.2. Het Sportcomité is bevoegd voor alle sportieve aangelegenheden van de club.
De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor in specifieke gevallen de beslissingen van het
Sportcomité te wijzigen na overleg met de Captain.
9.3. Het Sportcomité wordt bijeengeroepen, hetzij door de Captain, hetzij door de Raad van
Bestuur.
9.4. De beslissingen van het Sportcomité worden genomen bij gewone meerderheid.
ARTIKEL 10 - WEDSTRIJDEN
10.1. Alleen het Sportcomité, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, en de Raad van
Bestuur zijn bevoegd om wedstrijden te organiseren.
10.2. De jaarlijkse wedstrijdkalender wordt vastgelegd door de Captain en het Sportcomité en
dient goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur.
10.3. Door zich in te schrijven in wedstrijden en/of activiteiten van de club, geeft het lid
spontaan zijn toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en deze te publiceren.
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ARTIKEL 11 - CADDIES
De leden of bezoekers mogen zich laten vergezellen door een caddie die voorafgaand dient
goedgekeurd te worden door de gedelegeerd-bestuurder of zijn aangestelde.
De caddymaster en de caddies hebben geen toelating tot het geven van lessen.
ARTIKEL 12 - DE PRO'S
Enkel pro's verbonden aan de club hebben toelating lessen te geven en dit aan de voorwaarden
zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur, gedelegeerd-bestuurder of
zijn aangestelde kan ten allen tijde, indien zij dit genoodzaakt vinden, pro’s inhuren die niet
verbonden zijn aan de club.
ARTIKEL 13 - CLUBHOUSE EN SHOP
13.1. Het clubhouse is ter beschikking van de leden van de club, hun genodigden en bezoeker.
Bezoekers horeca (niet-leden) worden toegelaten het clubhuis te gebruiken onder de strikte
voorwaarde dat ook zij zich houden aan de voorwaarden opgenomen in deze RIO.
13.2. Golfuitrusting en toebehoren kunnen alleen verkocht worden door personen aangeduid
door de Raad van Bestuur.
13.3. Onder andere de niet-betaling van schulden t.o.v. club (inclusief rekeningen in het
clubhouse en de shop) wordt aanzien als een zware fout welke automatisch aanleiding geeft tot
schorsing en die uitsluiting met zich kan meebrengen.
13.4. De huur van een vestiairekast in het clubhuis of van een opbergkast in de bagstorage
gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De Club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
diefstal, beschadiging, enz……
13.5. Bij verhuur van een golfcar verklaart de verhuurder deze in goede staat te hebben
ontvangen en zal deze in dezelfde staat terugbezorgen. De huurder verklaart zich volledig
verantwoordelijk voor gelijk welk feit (schade, diefstal, ongevallen, enzo…..) dat ingevolge het
gebruik van de golfcar zou gebeuren en verbindt zich indien nodig, de club te vergoeden voor
elke schade.
ARTIKEL 14 - LOGO
Het logo en/of de naam van de club kan alleen mits toelating van de Raad van Bestuur
nagemaakt en/of gebruikt worden.
De reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de ledenadressenlijst, of haar gebruik om andere redenen
dan die intern aan de club, is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Raad van
Bestuur.
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ARTIKEL 15 - VERLOREN VOORWERPEN
De vennootschap noch de vereniging, de Raad van Bestuur, haar gedelegeerd bestuurder of
aangestelde is verantwoordelijk voor voorwerpen die toebehoren aan de leden of bezoekers en
evenmin voor ongevallen die zich op de sportinfrastructuur als op de niet-sportinfrastructuur
voordoen en evenmin voor eender welke vorm van diefstal en dit ongeacht via welk middel
zoals hacking enz….
ARTIKEL 16 - INBREUK
Een lid of bezoeker die een inbreuk vaststelt op het reglement van inwendige orde dient dit te
melden aan de Raad van Bestuur of zijn aangestelde. Het lid of bezoeker is gehouden die
inbreuk met de nodige discretie te behandelen.
ARTIKEL 17 - SANCTIES
Elke niet-naleving van bovenstaande reglementering kan tot sancties aanleiding geven gaande
tot verwijdering, schorsing en uitsluiting, welke beslissing in eerste instantie kan genomen
worden door de gedelegeerd bestuurder, zeker in geval van hoogdringendheid.
Indien het lid niet akkoord gaat met de beslissing van de gedelegeerd bestuurder, dan kan hij zijn
bezwaar kenbaar maken middels aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Raad van
Bestuur.
De Raad van Bestuur beslist vervolgens alsdan, zo spoedig als mogelijk, en heeft het recht om
een lid te schorsen of uit te sluiten zonder zich daarvoor te rechtvaardigen, en zonder dat het lid
enig recht of mogelijkheid verwerft tot terugbetaling van de cotisatie. Deze beslissing is niet
vatbaar voor enig beroep.
Wat de sportieve aangelegenheden betreft worden de sancties genomen door het sportcomité na
overleg met de Captain.
De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor in specifieke gevallen de beslissingen van het
sportcomité te wijzigen na overleg met de Captain.
ARTIKEL 18 - AFWIJKINGEN
De Raad van Bestuur kan voor specifieke redenen afwijken van de regels vastgesteld in dit
reglement van inwendige orde.
ARTIKEL 19 - ADRESWIJZIGING
Elke adreswijziging moet schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld worden. De club zal niet
verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen hieromtrent.
Indien als gevolg van niet bekendmaken van wijziging van woonplaats het adres onbekend is,
wordt men verondersteld de zetel van de club als woonplaats gekozen te hebben.
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ARTIKEL 20 - PRIVACYVERKLARING
Damme Golf & Country Club vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van haar leden
en/of bezoekers met uiterste zorg worden verwerkt en beschermd.
Daarom hebben wij, als club, voor u een volledige privacyverklaring uitgeschreven. Een meer
uitgebreide versie van deze privacyverklaring vindt u terug op www.dammegolf.be/privacy.
Damme Golf & Country Club vindt de verwerking van alle persoonsgegevens noodzakelijk op
basis van sportieve administratie (aansluiten federatie, organisatie van wedstrijden en
activiteiten,…..) en om alle leden op de hoogte te houden (direct marketing) op basis van ons
gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Via het adres privacy@dammegolf.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken,
ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.
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